
                                                         
                                                                                                                  أمانة مجلس الكلية                            

                                                                                                                        

1 

 

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 عمالجدول أ

 (87مــجـــلــس الكلية الجلسة رقم )

  م91/5/9191الموافق  األحدالمنعقدة يوم 

                      ===================================== 

 المصادقة على محضر الجلسة السابقة

***************************************** 

 .م9191-4-95 ( المنعقدة في86رقم )المصادقة على محضر الجلسة بشأن  -4584

 سائل التخطيط والتنسيق والمتابعةم

======================== 

 عرض السيدة األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  لما تم انجازه من أعمال في المرحلة السابقة. بشأن -4585

 بشأن مناقشة أنشطة الجودة بالكلية. -4586

 .لالعتماد سات العليا والبحوث ومحضر لجنة العالقات الثقافيةالدرامحضر لجنة  عرض بشأن -4587

 .لالعتماد ومحضر لجنة المختبرات والمعامل محضر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن عرض -4588

 .لالعتماد محضر لجنة شئون التعليم والطالب عرض بشأن -4581

 بشأن عرض محضر لجنة أخالقيات المهنة لالعتماد. -4511

 بشأن عرض محضر لجنة المكتبات لالعتماد. -4519

بعقاد اخختباارات الخاا   السيد األستاذ الدكتور/ أمين المجلسس األعلسى للجامعسا الخطاب الوارد من  بشأن -4519
م 9112العالج الطبيعي( خالل شهر يوليو  -التمريض -الصيدلة -اخلكترونية الموحدة على القطاع الصحي )األسنان 

التي تم استخدامها في إجراء اخختبارات اخلكترونياة الموحادة  إلخ( -الخوادم –األجهزة  -بنية التحتية )المعاملبنفس ال
م التخاذ اخجراءات والتدابير الالزمة نحو الحفاظ على هاذه البنياة 7/3/9112على كليات الطب يوم الخميس الموافق 

اعاات الماذكورة والمادير التنفياذم للمعلوماات بجاامعتكم الماوقرة ماع التحتية والتنسيق فيما بين عمداء كلياات هاذه القط
الساايد األسااتاذ الاادكتور/ إبااراهيم فتحااي معااوض ماادير مركااز الخاادمات اخلكترونيااة والمعرفيااة بأمانااة المجلااس األعلااى 

 .للجامعات، لتطبيق اخختبارات اخلكترونية الموحدة بنجاح

الخا  باالمتحان التأهيلي الموحاد  ستاذ الدكتور/ رئيس قطاع التمريضالسيدة األالخطاب الوارد من  بشأن -4513
 .مع اعتبار الموضوع عاجل وهام وإرسال كل المطلوب في خالل أسبوع بكليات التمريض
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عاارض ترشاايحات األقسااام العلميااة بالكليااة للسااادة أعضاااء هيئااة التاادريس للمشاااركة مااع لجنااة قطاااع  بشااأن -4514
 -بنك أسئلة لالختبارات المميكنة، وكانت الترشيحات كالتالي:عن وضع  التمريض لحضور ورش عمل

 الترشيح القسم م

 قسم التمريض الباطني والجراحي 9
 زينب عبد اللطيف محمدأ.د/ 

 د/ شيماء سيد خليل

 قسم التمريض النفسي والصحة النفسية 9
 إكرام إبراهيم محمدأ.د/ 

 أ.د/ نجالء عبد المجيد محمد

 ض العناية الحرجة والطوارئقسم تمري 3
 د/ منى علي محمد

 د/ مجدة محمد مهني

 قسم تمريض األطفال 4
 أ.د/ إيمان سيد أحمد

 أ.د/ حكم  إبراهيم عبد الكريم

 قسم تمريض النساء والتوليد والصحة اإلنجابية 5
 مرف  علي خميسأ.د/ 

 د/ هبه مصطفى محمد

 قسم إدارة التمريض 6
 أ.د/ سحر محمد مرسي

 آمال سيد محمدد/ 

 قسم تمريض المسنين 7
 د/ نرمين محمود عبد العزيز

 د/ حنان عبد هللا أبوزيد

 قسم تمريض صحة األسرة والمجتمع 8
 أ.د/ صفاء أحمد محمد قطب

 أ.د/ نعمة محمد المغربي

زم نحاو إصادار التخاذ الاال السيد األستاذ الدكتور/ أمين المجلس األعلى للجامعا الخطاب الوارد من  بشأن -4515
 .الالئحة الداخلية لكلية التمريض جامعة أسيوط )مرحلة الدراسات العليا( بنظام الساعات المعتمدة

الخطاب الوارد من اخدارة العامة لشئون التعليم والطالب باخحاطة والتنبيا  علاى الساادة أعضااء هيئاة  بشأن -4516
بوضااع مقااررات كاال فرقااة أو مسااتو   م31/3/9112ريخ بتااا (626بجلساات  رقاام ) الجامعااة سبقاارار مجلااالتاادريس 

دراسي للفصلين األول والثاني على أسطوانة مدمجة وموافاة اخدارة العامة لشئون التعليم والطالب باألسطوانة مرفاق 
 .م31/5/9112بها خطاب معتمد بعدد الساعات الدراسية لكل مقرر وفق الالئحة وذلك في موعد أقصاه 

السسيدة السدكتور/ دسادة شسلبي خلسف الطاوار  علاى سافر موافقة مجلس قسم تمريض العناية الحرجاة و بشأن -4611
لمدة فصل دراسي بالواليات المتحدة األمريكية من ثالثة أشاهر إلاى أربعاة أشاهر بحاد المدرس بالقسم للتدريب  مهران
عن  في  قبولها بنتيجة اخعالن الثاني من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المعلنبعد  أقصى
 .USAIDالممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وم 16/3/9112

 السسيد األسستاذ السدكتور/ نائسب رئسيس الجامعسة لشسئون الدراسسا  العليسا والبحسو الخطاب الاوارد مان  بشأن -4619
وقاع الجامعاة للتأكياد علاى ضارورة اساتكمال وتحاديث بياناات جمياع الساادة أعضااء هيئاة التادريس ومعااونيهم علاى م

 .بصورة عاجلة وذلك لألهمية القصو 
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المسدرس المسساعد/ هبسة محمسد بتخطاي  لإلفاادةالجراحاي  -التمريض الباطني  قسمالخطاب الوارد من  بشأن -4619
الخمس سنوات المنصو  عليها دون الحصول على الدرجاة العلمياة األعلاى ماع العلام باأن تااريخ  عبد الرازق محمد

، وذلااك رداع علااى الخطاااب الااوارد ماان اخدارة العامااة لشاائون م4/7/9115ة العلميااة الحاليااة : الحصااول علااى الدرجاا
باخفادة بأسماء وبيانات الهيئة المعاوناة ألعضااء هيئاة التادريس الاذين تخطاوا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الخا  

 .الخمس سنوات المنصو  عليها دون الحصول على الدرجة العلمية األعلى

 شسيماء محمسد مرسسسيالمسسدرس المسساعد/ بتخطاي لإلفاادة تماريض األطفاال  قساامالخطااب الاوارد مان  بشاأن -4613
الخمس سنوات المنصو  عليها دون الحصول على الدرجة العلمية األعلى ماع العلام بموافقاة القسام علاى ماد تعيينهاا 

م، 9112ر الشامل للدكتوراه في سبتمبر م لتلتحق باالختبا99/3/9191م إلى 93/3/9112لمدة عام أخر اعتباراع من 
وذلااك رداع علااى الخطاااب الااوارد ماان اخدارة العامااة لشاائون أعضاااء هيئااة التاادريس بالجامعااة الخااا  باخفااادة بأسااماء 
وبيانات الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التادريس الاذين تخطاوا الخماس سانوات المنصاو  عليهاا دون الحصاول علاى 

 .الدرجة العلمية األعلى

موافقة مجلس قسم التمريض الباطني والجراحي على المقترح المبدئي لالئحة مشروع االتحاد األوربي  بشأن -4614
(Erasmus +:لدرجتي الماجستير التخصصي والمهني تحت عنوان ) 

" New Post-Graduate Medical and Nursing programs in "Hepato-Pancreato-Biliary (HPB) 

Diseases & Liver Transplant", Compatible to EU Standards: University-Ministry of Health 

Partnership (NPGMNP).  

 أوالً: الماجستير التخصصي بعنوان:

Master degree in Medical Surgical Nursing for Hepato-Pancreato-Biliary Diseases and Liver 

Transplant. 

 بعنوان: المهنيأوالً: الماجستير 

Professional Master in Medical Surgical Nursing for Hepato-Pancreato-Biliary Diseases and 

Liver Transplant. 

بعااد عماال التعااديالت التااي اقترحتهااا اللجنااة المشااكلة فااي ذات التخصاا  ماان كليااة التمااريض بجااامعتي )األسااكندرية 
 .ريةم بجامعة األسكند9/5/9112والمنوفية( بتاريخ 

الحرجة  العنايةعرض نتيجة االجتماع الخا  بمناقشة الئحة المشروع األوربي الخا  بقسم تمريض  بشأن -4615
 .والطوار  خالل لقاء بين جامعة األسكندرية وجامعة المنوفية وجامعة أسيوط

على تشكيل لجناة م 2/5/9112( المنعقدة بتاريخ 11موافقة مجلس قسم تمريض المسنين بجلست  رقم ) بشأن -4616
 -م، ليكون التشكيل كالتالي:9112/9112امتحان درجة الدكتوراه في تمريض المسنين دور مايو 

 -مادة تمريض المسنين:

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  -المجتمع األسرة وأستاذ متفرغ تمريض صحة  هدي دياب فهمي إبراهيمأ.د/ 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  -المجتمع سرة واألأستاذ تمريض صحة  أ.د/ صفاء أحمد محمد قطب

 حلوانجامعة  -كلية التمريض  -المجتمع األسرة وأستاذ تمريض صحة   أ.د/ سحر أحمد شفيق

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - المسنينتمريض مساعد أستاذ  د/ نرمين محمود عبد العزيز

 -فروع تخصص تمريض المسنين:
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 جامعة أسيوط -كلية التمريض  -المجتمع األسرة وأستاذ متفرغ تمريض صحة  مهدي دياب فهمي إبراهيأ.د/ 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  -المجتمع األسرة وأستاذ تمريض صحة  أ.د/ صفاء أحمد محمد قطب

 حلوانجامعة  -كلية التمريض  -المجتمع األسرة وأستاذ تمريض صحة   أ.د/ سحر أحمد شفيق

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - المسنينتمريض مساعد أستاذ  عزيزد/ نرمين محمود عبد ال

م علااى ترشاايح 2/5/9112( المنعقاادة بتاااريخ 11موافقااة مجلااس قساام تمااريض المساانين بجلساات  رقاام ) بشااأن -4617
( من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في أعمال االمتحانات لماادة تماريض المسانين المقاررة لطاالب الفرقاة 4أربعة )

 -جامعة سوهاج، ليكون الترشيح كالتالي: –لرابعة للفصل الدراسي الثاني بكلية التمريض ا

  نرمين محمود عبد العزيزد/ 

 حنان عبد هللا أبو زيدد/ 

 سعيدة عبد الحميد عبد العزيزد/ 

 هبة محمد فهميد/ 

م على ترشيح كالع 5/5/9112( المنعقدة بتاريخ 119موافقة مجلس قسم تمريض األطفال بجلست  رقم ) بشأن -4618
 -من:

  جامعة أسيوط -كلية التمريض  - أستاذ مساعد تمريض األطفال  نوره عبد الحميد زكيد/  .9

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - مدرس تمريض األطفال  د/ آمال عبد ربه حسين .9

الوادم للفصال الدراساي  جامعة جنوب –النظرم( بكلية التمريض  –للمشاركة في امتحان تمريض األطفال )الشفهي 
 م.9112/9112الثاني للعام الجامعي 

( المنعقااادة بتااااريخ 114موافقاااة مجلاااس قسااام تماااريض العناياااة الحرجاااة والطاااوار  بجلسااات  رقااام ) بشاااأن -4611
م علااى تعااديل تشااكيل اللجنااة المساائولة عاان وضااع االمتحااان النظاارم واللجنااة المساائولة عاان تصااحيح 19/5/9112

دة مقدمااة البحااث فااي التمااريض لطااالب الفرقااة الثانيااة للمعهااد الفنااي للتمااريض للعااام الدراسااي االمتحااان النظاارم لمااا
 -م، ليكون التشكيل كالتالي:9112/9112

 -ئولة عن وضع االمتحان النظري:ساللجنة الم

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - العناية الحرجة والطوارئتمريض  مدرس  أسماء علي محجوبد/ 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - العناية الحرجة والطوارئتمريض  مدرس  عبد النعيممنال محمد د/ 

 -:اللجنة المسئولة عن تصحيح االمتحان النظري

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - العناية الحرجة والطوارئتمريض  أستاذ مساعد  مجدة محمد مهنيد/ 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - الطوارئالعناية الحرجة وتمريض  مدرس  أسماء علي محجوبد/ 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - العناية الحرجة والطوارئتمريض  مدرس  نجالء أحمد أحمدد/ 

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - العناية الحرجة والطوارئتمريض  مدرس  د/ منال محمد عبد النعيم

 جامعة أسيوط -كلية التمريض  - والطوارئالعناية الحرجة تمريض  مدرس  د/ أسماء عطية طلبة

م علااى التباارع 2/5/9112( المنعقاادة بتاااريخ 11موافقااة مجلااس قساام تمااريض المساانين بجلساات  رقاام ) بشااأن -4691
 -بأدوت لمعمل تمريض المسنين لخدمة العملية التعليمية، وكانت التبرعات كالتالي:
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  ( مشاية استانلس3عدد ) .9

 ( زوج عكاز اإلبط9عدد ) .9

 استانلس ثال  أرجل( 9 –استانلس رجل واحدة  9 -خشب 9( عصا اليد )3د )عد .3

 ( زوج عكاز ساعد استانلس3) عدد .4

 ( كرسي متحرك9عدد) .5

 ( مطرقة9عدد ) .6

 ( سماعة أذن9عدد) .7

 ( مصباح ضوئي9عدد ) .8

رع بهاا الخطاب الوارد مان قسام تماريض العناياة الحرجاة والطاوار  لإلفاادة بأساماء األجهازة التاي تبا بشأن -4699
طااالب الفرقااة الثانيااة والفرقااة الرابعااة بالكليااة لمعماال تمااريض العنايااة الحرجااة والطااوار  السااتخدامها فااي العمليااة 

 -التعليمية، وكانت التبرعات كالتالي:

 التكلفة بالجني  المصرم العدد اسم األداة

 7111 9 جهاز رسم القلب

 9311 9 جهاز التشفيط المتنقل

 311 9 الفلوميتر

 351 9 هاز العالج باالستنشاقج

  :ـالمسائل التنفيذية 

 -:أوالً: شئون االفراد

نتهااء عضاوية لترقياة وإنظاراع  م9112 يونياوشاهر التشكيل الجديد لمجلاس الكلياة اعتبااراع مان  عرض بشأن -4699
 .بالمجلس بنهاية الشهر الحاليبعض السادة أعضاء هيئة التدريس 

بتااااريخ المنعقااادة ( 119رقااام )بجلسااات   العناياااة الحرجاااة والطاااوار تماااريض  بشاااأن موافقاااة مجلاااس قسااام -4693

السسيدة بادالع مان  منسال محمسد عبسد النعسيمالسيدة الدكتور/ وذلك بإضافة  م على تعديل تشكيل مجلس القسم4/3/9112

 -ليكون التشكيل الجديد كالتالي: منى عبد العظيمالدكتور/ 

               رئيساً              منى علي محمدد/  -9

   عضواً   ألف  عبد الغني شاورد/  -9

           عضواً   مرف  أنور عبد العزيزد/  -3

 عضواً   مجدة محمد مهنيد/  -4

       عضواً   أسماء علي محجوبد/  -5

   عضواً  دادة شلبي خلف مهراند/  -6

   عضواً    نجالء أحمد أحمد الرشيديد/  -7
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 عضواً   منال محمد عبد النعيمد/  -8

بتااريخ المنعقادة ( 116رقام )بجلسات   تماريض النسااء والتولياد والصاحة اخنجابياةافقة مجلس قسام مو بشأن  -4694

للعااام الخااامس للعااام الجااامعي  شسسيماء جمعسسه حسسسنسسسيدة السسدكتور/ بالاخعااارة الخاصااة علااى تجديااد  م5/5/9112

 م إلى المملكة العربية السعودية. 9112/9191

بتااريخ المنعقادة ( 116رقام )بجلسات   النسااء والتولياد والصاحة اخنجابياةتماريض موافقة مجلس قسام  بشأن  -4695

للعاام الثالاث للعاام الجاامعي  حمسد عبسد المهسيمنأهويسدا سسيدة السدكتور/ بالاخعاارة الخاصاة على تجدياد  م5/5/9112

 م إلى المملكة العربية السعودية. 9112/9191

بتااريخ المنعقادة ( 116رقام )بجلسات   لياد والصاحة اخنجابياةتماريض النسااء والتوموافقة مجلس قسام  بشأن  -4696

م 9112/9191للعاام الجاامعي  مديحسة محمسد تسسنسيدة السدكتور/ بالإجازة مرافقة زوج الخاصة على  م5/5/9112

 . دولة الكويتإلى 

 م9/5/9112بتاريخ المنعقدة ( 115رقم )بجلست   تمريض صحة األسرة والمجتمعموافقة مجلس قسم  بشأن  -4697

بجامعة جاازان بالمملكاة العربياة الساعودية للعاام  أميرة عبد هللا الحوفىسيدة الدكتور/ بالاخعارة الخاصة على تجديد 

 م.1/2/9112السادس وذلك اعتباراع من 

 م5/5/9112بتااريخ المنعقادة ( 112رقام )بجلسات   الجراحاي -التمريض البااطني موافقة مجلس قسم  بشأن  -4698

إلى المملكة العربية السعودية المساعد بالقسم  ذاألستاحمد أمحمد  ىنجوسيدة الدكتور/ بالاخعارة الخاصة يد على تجد

 م للمرة السابعة. 9112/9191للعام الجامعي  "جامعة تبوك"

تجدياد علاى  م5/5/9112بتااريخ المنعقادة ( 119رقام )بجلسات   تماريض األطفاالموافقة مجلس قسام  بشأن  -4691

للعاام إلاى المملكاة العربياة الساعودية بالقسام  األساتاذ المسااعد سسلوى علسي مسرزوقسيدة الدكتور/ الب الخاصة رةعااخ

 م. 9112/9191للعام الجامعي الخامس 

إعاارة علاى  م5/5/9112بتااريخ المنعقادة ( 119رقام )بجلسات   تماريض األطفاالموافقة مجلس قسام  بشأن  -4691

 م. 9112/9191إلى المملكة العربية السعودية للعام الجامعي بالقسم  المدرسحسن عطيا  محمد سيدة الدكتور/ ال

بتااااريخ المنعقااادة ( 114رقااام )بجلسااات   تماااريض العناياااة الحرجاااة والطاااوار موافقاااة مجلاااس قسااام  بشاااأن  -4699

بالقسام  سالمادرأمل إسسماعيل عبسد الحفسيظ عبسد الحميسد سيدة الدكتور/ ال الخاصةتجديد اخعارة على  م19/5/9112

 م. 9112/9191إلى المملكة العربية السعودية للعام الجامعي 

بتااريخ المنعقادة ( 116رقام )بجلسات   تماريض النسااء والتولياد والصاحة اخنجابياةموافقة مجلس قسام  بشأن  -4699

وساالمة  األساتاذ المسااعد بالقسام لتادريس ماواد جاودة/ حميسدة علسم السدين السسيدة السدكتورترشايح على  م5/5/9112

 جامعة أسوان. -الترم الثاني( بكلية التمريض )وتغذية تطبيقية  (ولالترم األ)المرضي 
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    -:ثانياً: شئون الدراسا  العليا والبحو 

 م9112عاارض تشااكيل امتحااان درجااة الاادكتوراه فااي تمااريض األمومااة والنساااء والااوالدة دور مااايو  بشااأن  -4693

 .لالعتماد

 .لالعتماد م9112متحان درجة الدكتوراه في إدارة التمريض دور مايو عرض تشكيل ا بشأن  -4694

 م9112عرض تشكيل امتحان درجة الدكتوراه في تماريض األطفاال واألطفاال المبتسارين دور ماايو  بشأن  -4695

 لالعتماد.

بالطالبسة/ الخاصاة الباالغين "بااطني وجراحاي" فاي تماريض  على رساالة الادكتوراهشكيل لجنة الحكم تبشأن  -4696

 .الباطني والجراحيتمريض البقسم  المدرس المساعد منال سيد عطية

  -:موضوع البح 

 "  تأثير التزام المرضى بالتعليما  التمريضية على تقليل االعتالل الدمادي الكبدي" 

" Effect of patients' compliance with nursing instructions on minimizing hepatic 

encephalopathy  "  

 -اإلشراف:جنة ل

 بكلية التمريض جامعة أسيوط التمريض الباطني والجراحيأستاذ            ميمي محمد مكاويأ.د/ 

 جامعة أسيوط الطببكلية  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي مساعدأستاذ          محمد عمر عبد المالكد/ 

 بكلية التمريض جامعة أسيوط ريض الباطني والجراحيمساد التمأستاذ         أسماء سيد عبد المجيدد/ 

 لجنة الحكم:ـ

 )عن المشرفين( بكلية التمريض جامعة أسيوط التمريض الباطني والجراحيأستاذ      ميمي محمد مكاويأ.د/ 

 مشرفين()عن ال جامعة أسيوط الطببكلية  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي مساعدأستاذ     محمد عمر عبد المالكد/ 

 المنيا )مناقش خارجي(بكلية التمريض جامعة  مساعد التمريض الباطني والجراحيأستاذ           جيهان سيد عليد/ 

 )مناقش داخلي( بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد التمريض الباطني والجراحيأستاذ          سهرة زكي عاذرد/ 

 )عن المشرفين( بكلية التمريض جامعة أسيوط يض الباطني والجراحيالتمر مساعدأستاذ  أسماء سيد عبد المجيد د/ 

"وافد أردني" من شرط المدة المقررة لتشكيل لجنة الحكم  الطالب/ خلدون عايد موسى النوافلهاستثناء بشأن  -4697

يل لجنة شكتالبالغين "باطني وجراحي" وذلك نظراع لظروف الطالب وسفره وكذلك في تمريض على رسالة الدكتوراه 

 .بالطالبالخاصة الحكم 

  -:موضوع البح 

 "  األردن -تدقيق وتقييم الرعاية التمريضية لمرضى دسيل الكلى في مستشفى معان الحكومي " 

" Auditing of nursing care for hemodialysis patients at Ma,an Governmental Hospital - 

Jordan  "  

 -اإلشراف:جنة ل
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 بكلية التمريض جامعة أسيوط التمريض الباطني والجراحيأستاذ      للطيف محمدزينب عبد اأ.د/ 

 مشارك تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض والعلوم الصحيةأستاذ          هاني عباس النوافلهد/ أ.
 ميةبجامعة الحسين بن طالل المملكة األردنية الهاش                                                 

 لجنة الحكم:ـ

 )عن المشرفين( بكلية التمريض جامعة أسيوط التمريض الباطني والجراحيأستاذ      زينب عبد اللطيف محمدأ.د/ 

 مشارك تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض والعلوم الصحيةأستاذ          هاني عباس النوافلهد/ أ.
 )عن المشرفين(سين بن طالل المملكة األردنية الهاشمية بجامعة الح                                     

 )مناقش خارجي( األسكندريةبكلية التمريض جامعة  التمريض الباطني والجراحيأستاذ              كوثر جابر طلبةد/ أ.

 (مناقش داخلي) بكلية التمريض جامعة أسيوط التمريض الباطني والجراحي مساعدأستاذ                هاله محمد دانمد/ 

بالطالبسة/ مسروة محمسد كامسل الخاصة  في تمريض صحة المجتمع الماجستيرشكيل لجنة الحكم لدرجة تبشأن  -4698

 .المعيد بقسم تمريض صحة األسرة والمجتمع محمد

  -:موضوع البح 

 " سيوط معلوما  واتجاها  الطالب المراهقين تجاه فحص ما قبل الزواج في المدارس الثانوية بمدينة أ" 

" Knowledge and attitude of adolescent students toward premarital examination in 

secondary schools at Assiut City   "  

 -اإلشراف:جنة ل

 أ.د/ هدي دياب فهمي إبراهيم           أستاذ متفرغ تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط

 د/ شيماء الورداني علي                 مدرس تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط

 لجنة الحكم:ـ

 جامعة أسيوط )مناقش خارجي( -أ.د/ فرج محمد مفتاح           أستاذ متفرغ الصحة العامة كلية الطب

 جامعة أسيوط )عن المشرفين(-ع كلية التمريضمتفرغ تمريض صحة األسرة والمجتم أستاذأ.د/ هدى دياب فهمي إبراهيم  

 جامعة أسيوط )مناقش داخلي(-كلية التمريض -د/ صفاء رشاد محمود          أستاذ مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع

بالطالبة/ مريم نبيل فواد الخاصة  الماجستير في تمريض صحة المجتمعبشأن تشكيل لجنة الحكم لدرجة  -4691
 .بمدرسة التمريض الثانوية الفنية بنات بأسيوطمدرسة  اليأس

  -:موضوع البح 

 " معلوما  وممارسا  عمال مصانع البالط تجاه المخاطر الصحية المهنية بمحافظة أسيوط" 

" Knowledge and practices of workers in tiles factories toward occupational health hazards 

at Assiut Governorate " 

  -جنة اإلشراف :ل

 جامعة أسيوط -أستاذ مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع كلية التمريض             شرقاوي دسعاد عبد الحميد/ 

 جامعة أسيوط  -د/ فايزة محمد محمد                     مدرس تمريض صحة األسرة والمجتمع كلية التمريض

 -لجنه الحكم:

 جامعة أسيوط )مناقش خارجي( -أستاذ متفرغ الصحة العامة كلية الطب أ.د/ فرج محمد مفتاح         
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 جامعة أسيوط )عن المشرفين(-مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع كلية التمريض أستاذشرقاوي   دد/ سعاد عبد الحمي

 وط )مناقش داخلي(جامعة أسي-كلية التمريض -أستاذ مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع          د/ أسماء كمال حسن 

بالطالبة/ عزة فرحان تمريض الحاالت الحرجة الخاصة  في بشأن تشكيل لجنة الحكم لدرجة الماجستير -4631
 .أخصائية تمريض بمستشفى طب األزهر الجامعي بأسيوط عامر

  -:موضوع البح 

 "الحرجة  الحاال  ىمدي انتشار وعوامل الخطورة للفشل الحاد في التنفس بين مرض" 

" Prevalence and risk factors leading to acute respiratory failure among critically ill 

patients " 

  -لجنة اإلشراف :

 جامعة أسيوط  -كلية الطب -الصدرية  ضأ.د/ أماني عمر محمد            أستاذ األمرا

 جامعة أسيوط  -كلية التمريض -ة والطوارئ د/ مرف  أنور عبد العزيز       أستاذ مساعد تمريض الحاال  الحرج

 -لجنه الحكم:

 جامعة أسيوط )عن المشرفين( -الصدرية كلية الطب ضأ.د/ أماني عمر محمد             أستاذ األمرا

 جامعة األزهر بأسيوط )مناقش خارجي( -الصدرية  كلية الطب ضأ.د/ كمال محمد مصطفى درويش  أستاذ األمرا

 جامعة أسيوط )مناقش داخلي(-مساعد تمريض الحاال  الحرجة والطوارئ كلية التمريض أستاذ          د/ منى على محمد 

 جامعة أسيوط )عن المشرفين(-كلية التمريض -د/ مرف  أنور عبد العزيز   أستاذ مساعد تمريض الحاال  الحرجة والطوارئ 

 ىبالطالبسة/ أسسماء مصسطف الخاا  المجتمعالماجستير في تمريض صحة  تغيير موضوع بحث رسالةبشأن  -4639

 .جوهرم رتغيير غيأخصائية تمريض بمستشفى حميات ديروط  محمد خليل

   -:قبل التغيير البح  عنوان

معلوما  وممارسا  المرضي ومقدمي الرعاية عن مرض التيفويد بالعيادا  الخارجية بمستشفيا  الحميا  الرئيسية " 
 "بمحافظة أسيوط 

" Knowledge and practices for patients and care givers about typhoid disease at outpatient 

clinics in main fever Hospitals of Assiut Governorate " 

 -:اإلشرافلجنة 

 أ.د/ أحمد محمد محمد الحاني        أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة أسيوط

 أستاذ تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط  أ.د/ صفاء أحمد محمد قطب       

 د/ أسماء كمال حسن                أستاذ مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط

   -:بعد التغيير البح  عنوان

رجية بمستشفيا  الحميا  بمحافظة " معلوما  واتجاها  المرضي ومقدمي الرعاية عن مرض التيفويد بالعيادا  الخا
 أسيوط "

" Knowledge and attitudes for patients and their care givers about typhoid disease at 

outpatient clinics in Fever Hospitals of Assiut Governorate " 
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 طالسب/ جسالل صسالح فسراج فسوازبالقيد وتسجيل رسالة الدكتوراه في تمريض صاحة المجتماع الخاصاة بشأن  -4639

 .أخصائي تمريض بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنات بساحل سليم

  -:موضوع البح 

 " برنامج إرشادي حول تأثير التدخين علي خصوبة الذكور في عيادة أمراض الذكورة بمستشفي جامعة أسيوط" 

" Counseling program about effect of smoking on male fertility in andrology clinic at Assiut 

University Hospital " 

  -لجنة اإلشراف :

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بكلية الطب جامعة أسيوط   أ.د/علي محمد عبد الرحمن مهران 

 لتمريض جامعة أسيوطأستاذ تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية ا     أ.د/ نعمة محمد المغربي          

 مدرس تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط     د/ فايزه محمد محمد              

 حمسسدأمنسسال صسسدقي  بالطالبسسة/فااي تمااريض صااحة المجتمااع الخاصااة قيااد وتسااجيل رسااالة الاادكتوراه بشااأن  -4633

 .أخصائية تمريض بالمعهد الفني للتمريض بنين بأسيوط

  -:وع البح موض

 " برنامج تدريبي تعليمي حول إجراءا  السالمة لإلشعاع بين الممرضين والفنين بمستشفي جامعة أسيوط الرئيسي" 

" In service training program about radiation safety measures among nurses and 

technicians at main Assiut University Hospital " 

  -لجنة اإلشراف :

 شرقاوي           أستاذ مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط دد/ سعاد عبد الحمي

 د/ شيماء الورداني علي                مدرس تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط

أخصائية  بالطالبة/ هيام حماد محمدالخاصة في تمريض صحة المجتمع قيد وتسجيل رسالة الدكتوراه بشأن  -4634

 .تمريض بالمستشفي الجامعي بأسيوط

  -:موضوع البح 

 " االرتقاء الصحي فيما يخص سلوكيا  نمط الحياة لمرضي تكميم المعدة في مستشفي أسيوط الجامعيبرنامج " 

" Health promoting  program regarding life style behaviors of bariatric surgery patients  at 

Assiut University Hospital " 

  -لجنة اإلشراف :

 حمد محمد قطب      أستاذ تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوطأأ.د/ صفاء 

 د/ صفاء ربيع عثمان             مدرس تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط

بالطالبة/ مريم فراج مكي يل موضوع بحث رسالة الماجستير في تمريض صحة المجتمع الخاصة تسجبشأن  -4635

 .المعيد بكلية التمريض جامعة جنوب الوادم والمقيدة بكلية التمريض جامعة أسيوط حمدأ

  -:موضوع البح 
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 " سكر في محافظة األقصرالمعلوما  والممارسا  المبلغة للعاملين فيما يتعلق بمخاطرهم المهنية بمصنع قصب ال" 

" Knowledge and reported practices of workers regarding their occupational hazard at 

sugar cane factory in Luxor Governorate " 

  -لجنة اإلشراف :

  وطد/ أسماء كمال حسن           أستاذ مساعد تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسي

 مدرس تمريض صحة األسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة أسيوط         د/ صفاء ربيع عثمان 

بالطالبسة/ الخاصاة  الباالغين "بااطني وجراحاي"تسجيل موضوع بحاث رساالة الماجساتير فاي تماريض بشأن  -4636

وم العصابية والنفساية أخصاائية تماريض بقسام جراحاة الماخ واألعصااب بمستشافى العلا إيمان سسليمان محمسد مرسسي

 .الجامعي بأسيوط

  -:موضوع البح 

 " تقييم برنامج تدريبي لتقوية العضال  للمرضى الخاضعين لعملية التثبي  القطني" 

" Evaluation of muscle strength exercise program for patients undergoing lumbar fusion 

surgery " 

  -لجنة اإلشراف :

 بكلية التمريض جامعة أسيوط التمريض الباطني والجراحيأستاذ          يد أبوزيدشلبية السد/ أ.

  بكلية التمريض جامعة أسيوط مساعد التمريض الباطني والجراحيأستاذ        أسماء سيد عبد المجيدد/ 

 جامعة أسيوط جراحة المخ واألعصاب بكلية الطبمدرس                وائل محمد عليد/ 

أساتاذ مسااعد بقسام التخادير والعناياة المركازة مان لجناة  السسيد السدكتور/ خالسد محمسد مرسسيرفع اسم أن بش -4637

 بالطالبة/ إيمان عبد الناصر محمود عبد العالشراف على رسالة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة الخاصة اخ

 .البالدأخصائية تمريض بمستشفى األطفال الجامعي بأسيوط وذلك خعارت  خارج 

  -:قبل التعديللجنة اإلشراف 

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة أسيوط    د/ خالد محمد مرسي 

 الشافعي   أستاذ مساعد متفرغ تمريض الحاال  الحرجة  والطوارئ بكلية التمريض جامعة أسيوط رلف  عبد الغنى شاوأد/ 

 أستاذ مساعد تمريض الحاال  الحرجة والطوارئ بكلية التمريض جامعة أسيوط    د/ مرف  أنور عبد العزيز       

  -:بعد التعديللجنة اإلشراف 

 الشافعي   أستاذ مساعد متفرغ تمريض الحاال  الحرجة  والطوارئ بكلية التمريض جامعة أسيوط رلف  عبد الغنى شاوأد/ 

 ريض الحاال  الحرجة والطوارئ بكلية التمريض جامعة أسيوطأستاذ مساعد تم    د/ مرف  أنور عبد العزيز       

 -:بشأن الموافقة على قبول تقارير الرسائل العلمية الخاصة بالطالب اآلتي أسمائهم  -4638

 الدرجة التخصص االســــــــــــــم م

 دكتوراه األمومة والنساء والوالدةتمريض   تريزة صابر بديع دالي 9
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 دكتوراه صحة المجتمعتمريض  صفاء عمران كمال 9

صحة المجتمعتمريض  نسمة شعبان عمر 3  دكتوراه 

 دكتوراه الحاال  الحرجةتمريض  صفاء محمود احمد 4

 دكتوراه الحاال  الحرجةتمريض  سناء مصطفي سيد 5

 دكتوراه المسنينتمريض  أسماء بكر حسن جاد 6

 دكتوراه طني وجراحي"تمريض البالغين "با سلوى عبد الجيد عبد الرحمن 7

  ماجستير تمريض البالغين "باطني وجراحي" مروة مصطفى محمود 8

 ماجستير تمريض البالغين "باطني وجراحي" شيماء شوقي محمد 1

 ماجستير تمريض البالغين "باطني وجراحي" أماني هاشم ابو زيد 91

 ماجستير تمريض الحاال  الحرجة هناء أحمد محمد سيد 99

 

أخصاائي تماريض بمستشافى األطفاال الجاامعي بأسايوط  الطالسب/ كيسرلس عسادل عبسد المسالكبشأن إلغااء قياد  -4631

 .لدرجة الماجستير في تمريض صحة المجتمع وذلك لعدم سداد الرسوم

أخصاائية تماريض بمستشافى جراحاة المساالك البولياة والكلاى  الطالبة/ زينب مصسطفى محمسدبشأن إلغاء قيد  -4641

 .أسيوط لدرجة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة وذلك لعدم سداد الرسومالجامعي ب

أخصااائية تمااريض بمستشاافى األطفااال الجااامعي  صسسفاء عبسسد العزيسسز أحمسسد فردلسسىالطالبسسة/ بشااأن إلغاااء قيااد  -4649

 .بأسيوط لدرجة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة وذلك لعدم سداد الرسوم

أخصاائية تماريض بمستشافى أسايوط الجاامعي  نجسوى إبسراهيم عبسد السرحمن حسسنلطالبسة/ ابشأن إلغااء قياد  -4649

 .لدرجة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة وذلك لعدم سداد الرسوم

أخصاائية تماريض بمستشافى األطفاال الجاامعي بأسايوط  / سماح محمسد أبوزيسد حسسنالطالبةبشأن إلغاء قيد  -4643

 .الحاالت الحرجة وذلك لعدم سداد الرسوملدرجة الماجستير في تمريض 

أخصائية تماريض بمستشافى األطفاال الجاامعي بأسايوط  ابتسام محمد رمضان محمد/ الطالبةبشأن إلغاء قيد  -4644

 .لدرجة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة وذلك لعدم سداد الرسوم
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

تماريض بمستشافى الخارجاة العاام باالوادم الجدياد  أخصاائية وداد علسى عبسد الحميسد/ الطالبسةبشأن إلغاء قيد  -4645

 .لدرجة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة وذلك لعدم سداد الرسوم

أخصاائي تماريض بمستشافى الخارجاة العاام باالوادم  محمسد إبسراهيم إسسماعيل أحمسد/ الطالببشأن إلغاء قيد  -4646

 .لعدم سداد الرسوم الجديد لدرجة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة وذلك

 صحة المرأة الجامعي بأسيوطتمريض بمستشفى  ةأخصائي دعاء محمد حسانين علي/ ةالطالببشأن إلغاء قيد  -4647

 .وذلك لعدم سداد الرسوم األمومة والنساء والوالدةلدرجة الماجستير في تمريض 

 صحة المرأة الجامعي بأسيوطض بمستشفى تمري ةأخصائي زمزم ربيع إبراهيم محمد/ ةالطالببشأن إلغاء قيد  -4648

 .وذلك لعدم سداد الرسوم األمومة والنساء والوالدةلدرجة الماجستير في تمريض 

 صاحة المارأة الجاامعي بأسايوطتمريض بمستشافى  ةأخصائي انجى إبرام سامى ناشد/ ةالطالببشأن إلغاء قيد  -4641

 .وذلك لعدم سداد الرسوم ةاألمومة والنساء والوالدلدرجة الماجستير في تمريض 

لدرجااة باااخدارة الصااحية شاارق اساايوط  ةأخصااائي فاطمسسة الزهسسراء أيسسوب محمسسد/ ةالطالبسسبشااأن إلغاااء قيااد  -4651

 .بناءا علي تقرير السادة المشرفينوذلك  األمومة والنساء والوالدةالماجستير في تمريض 

لدرجاة  اخيماان العاام بأسايوطتماريض بمستشافى  ةأخصاائي قمسر صسابر حسسان عطسا/ ةالطالبسبشأن إلغاء قيد  -4659

 .وذلك لعدم سداد الرسوم)باطني وجراحي(  البالغينالماجستير في تمريض 

 بمعهد جنوب مصر لاألورام بأسايوطتمريض  ةأخصائي نجوى مصطفى محمد جودة/ ةالطالببشأن إلغاء قيد  -4659

 .وذلك لعدم سداد الرسومللدبلوم في إدارة التمريض 

الماادرس المساااعد بقساام تمااريض الباااطني  مرفسس  عبسسد الفتسساح إسسسماعيل/ ةالطالبسستجميااد قيااد إلغاااء بشااأن  -4653

 تاريخ استالم العمل. م12/4/9112والجراحي اعتباراع من 

أخصائية تمريض بمستشفى األطفال الجاامعي لدرجاة الماجساتير  منة عبد هللا رمضانآ/ ةالطالببشأن مد قيد  -4654

 م.99/2/9112إلى  93/2/9112ال واألطفال المبتسرين لمدة عام سادس وأخير اعتباراع من في تمريض األطف

المادرس المسااعد بقسام تماريض األطفاال لدرجاة الادكتوراه فاي  شسيماء محمسد مرسسي/ ةالطالبسبشأن مد قيد  -4655

 م.3/5/9191إلى  4/5/9112تمريض األطفال واألطفال المبتسرين لمدة عام سادس اعتباراع من 

 -:ثالثاً: شئون التعليم والطالب
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

موافقاة علاى تحاديث الخطاب الوارد من السيدة األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعلايم والطاالب للبشأن  -4656

تشااكيل لجنااة تطااوير المناااهج الدراسااية بالكليااة برئاسااة عميااد الكليااة وعضااوية وكياال الكليااة لشاائون التعلاايم والطااالب 

 -دة أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية بالكلية على النحو التالي:وممثلين من السا

 رئيساً                             عميد الكلية  سماح محمد عبد هللاد/ أ. -9

   عضواً   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  انتصار محمد يونس د/ أ. -9

           واً عض   مدير وحدة ضمان الجودة دادة عبد الرحمن محمودد/  -3

 عضواً   أستاذ بقسم التمريض النفسي  إكرام إبراهيم محمدد/ أ. -4

       عضواً  أستاذ بقسم تمريض الباطني والجراحي ماجدة محمد أحمد منصورد/ أ. -5

   عضواً   أستاذ بقسم تمريض األطفال حكم  إبراهيم عبد الكريمد/ أ. -6

 عضواً   لمجتمعأستاذ مساعد بقسم تمريض صحة ا  صفاء رشاد محمودد/  -7

     عضواً  أستاذ مساعد بقسم تمريض الحاال  الحرجة   مجدة محمد مهنيد/  -8

 عضواً   مدرس بقسم تمريض المسنين  حنان عبد هللا أبوزيدد/  -1

إعداد نموذجان لالمتحان الاذم ياتم تصاحيح   موافقةللالمذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بشأن  -4657

تسنى تفادم حدوث الغش وذلك بناءاع على نتائج التقرير المجمع الستطالع أراء طاالب الفارق األرباع إلكترونيا حتى ي

م وكان من أراء الطالب أن االمتحانات التي تصحح إلكترونيااع 9112/9112في التصحيح اخلكتروني للعام الجامعي 

لا  نماوذج اخجاباة حتاى يكاون الوقات %، وكذلك الموافقة على حساب الوقت الخاا  بم53تساعد على الغش بنسبة 

 كافي وهناك وقت للمراجعة. 

وعارض  موافقاةالسايدة األساتاذ الادكتور/ وكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالب للالمذكرة المقدماة مان بشأن  -4658

قرار ( مان الالئحاة الداخلياة لكلياة التماريض الصاادرة باال1تعاديل الماادة )الموضوع على مجلاس الجامعاة للنظار فاي 

 -بحيث تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:م 2/11/9116( بتاريخ 6311الوزارم رقم )

 درجة البكالوريوس في علوم التمريض. .1

 الدرجة الثانية للبكالوريوس في علوم التمريض للبرنامج المكثف لخريجي الكليات األخر . .9

ماريض لمانح الدرجاة الثانياة فاي البكاالوريوس فاي علاوم بناءاع على إصدار الالئحة الدراساية للبرناامج المكثاف فاي الت

م وذلك علاى أن تبادأ الدراساة 13/3/9112( بتاريخ 277)بالقرار الوزارم رقم  التمريض لخريجي الكليات األخر 

  م.9112/9191بالبرنامج المكثف اعتباراع من العام الجامعي 

الطالسب/ أنسدرو ألفسي علاى اعتمااد حرماان موافقاة للب المذكرة المقدمة مان لجناة شائون التعلايم والطاالبشأن  -4651

 الحااالت الحرجاة والطاوار المقيد بالفرقة الثانية "باقي لإلعادة" من دخول االمتحان في ماادة/ تماريض  سدراك فؤاد

لتعدي  نسبة الغياب المساموح بهاا وتام إناذاره أكثار مان مارة  م9112/9112في دورم يونيو وسبتمبر للعام الجامعي 

 لم يستجيب.وحضور حتى اليتم حرمان  من دخول االمتحان لل
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

محمسد علسي الطالسب/ علاى اعتمااد حرماان موافقاة للالمذكرة المقدمة مان لجناة شائون التعلايم والطاالب بشأن  -4661

المقيد بالفرقة الثانية من دخول االمتحان في مادة/ تمريض الحاالت الحرجة والطاوار  فاي دورم يونياو  عباس علي

لتعدي  نسبة الغياب المسموح بها وتم إنذاره أكثر من مرة للحضور حتى اليتم  م9112/9112مبر للعام الجامعي وسبت

 لم يستجيب.وحرمان  من دخول االمتحان 

محمسد علسي الطالسب/ علاى اعتمااد حرماان موافقاة للالمذكرة المقدمة مان لجناة شائون التعلايم والطاالب بشأن  -4669

( فااي دورم يونيااو IIIجراحااي )-قااة الثانيااة ماان دخااول االمتحااان فااي مااادة/ تمااريض باااطنيالمقيااد بالفر عبسساس علسسي

لتعدي  نسبة الغياب المسموح بها وتم إنذاره أكثر من مرة للحضور حتى اليتم  م9112/9112وسبتمبر للعام الجامعي 

 لم يستجيب.وحرمان  من دخول االمتحان 

 فهد محمد السيدالطالب/ على اعتماد حرمان موافقة لللتعليم والطالب المذكرة المقدمة من لجنة شئون ابشأن  -4669

المقياد بالفرقاة الثانياة مان دخاول االمتحاان فاي  والطالب/ عمر محمود محمد عيسدالمقيد بالفرقة الثانية "باقي لإلعادة" 

نسابة الغيااب  مالتعاديه م9112/9112( فاي دورم يونياو وسابتمبر للعاام الجاامعي Iجراحاي )-مادة/ تمريض بااطني

 .الم يستجيبومن دخول االمتحان  ماأكثر من مرة للحضور حتى اليتم حرمانه مالمسموح بها وتم إنذاره

أحمد أبسو طالسب الطالب/ على اعتماد حرمان موافقة للالمذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بشأن  -4663

في دورم يونياو  الحاالت الحرجة والطوار ن في مادة/ تمريض من دخول االمتحا الرابعةالمقيد بالفرقة  أحمد حسن

نسبة الغياب المسموح بها وتم إنذاره أكثر من مرة للحضور حتى اليتم  لتعدي  م9112/9112وسبتمبر للعام الجامعي 

 لم يستجيب.وحرمان  من دخول االمتحان 

 -:من أعمال دما يستج
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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 امـاألقسجالــــــس م

============ 

 م                        15/5/9112   تمريض الباطني والجراحي فيمحضر اجتماع مجلس قسم  -

 م         15/5/9112 النساء والتوليد والصحة االنجابية في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

 م                  19/5/9112   صحة األسرة والمجتمع في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

 م                                16/5/9112   حضر اجتماع مجلس قسم إدارة التمريض في      م -

 م                                    15/5/9112   األطفال في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

   م           19/5/9112  الحاالت الحرجة والطوار  في  قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

 م  19/5/9112   والصحة النفسية في قسم التمريض النفسيمحضر اجتماع مجلس  -

 م  12/5/9112   المسنين في قسم تمريضمحضر اجتماع مجلس  -

   

 الكلية سمجل رئيس             الكلية                                         مجلس أمين     

سماح محمد عبد هللاأ.د/                                         مرف  علي خميسد/ أ.  

                                                                    


